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ค าน า 

  การจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖) ของเทศบาลต าบลท่าม่วงได้จัดท า
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ในหน้าที่รับผิดชอบ ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่งด้านการบริหารและด้านคุณธรรมและ

จริยธรรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของเทศบาลต าบลท่าม่วงต่อไป 

 

คณะกรรมการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล 
สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 

หน้า 

บทที่ ๑ 

๑. หลักการและเหตุผล............................................................................ ..............................................................๑ 
๒. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา....................................................... ........................................................๒ 
๓. ขอบเขตและแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร.....................................................................................๒ 
๔. ขั้นตอนการด าเนินงาน............................................................................ ..........................................................๓ 
๕. การติดตามและประเมินผล......................................................... ......................................................................๕ 

บทที่ ๒ 
๖. แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล....................................................... ..........................................................๖ 
๗. หลักสูตรการพัฒนา...................................................................................... .....................................................๙ 

ภาคผนวก 
เอกสารแนบท้าย ๑ แบบติดตามและประเมินผล (ก่อนเข้ารับการอบรม) 
เอกสารแนบท้าย ๒ แบบรายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม(หลังเข้ารับการอบรม) 
 

............................................................. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ ๑ 

บทน า 

๑.หลักการและเหตุผล 

  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ดเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ

บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล หมวด ๑๒ ส่วนที่ ๓ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ ก าหนดให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นมีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล ก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติ

เพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหน้าที่ของพนักงานเทศบาลใน

ระบอบประชาธิปไตรอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็นพนักงานเทศบาลที่ดีโดย

องค์การบริหารส่วนต าบลต้องด าเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.

จังหวัด)ก าหนด เช่น การพัฒนาด้านความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม การ

ฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได้ หากองค์การบริหารส่วนต าบลมีความประสงค์จะพัฒนาเพ่ิมเติมให้

สอดคล้องกับความจ าเป็นในการพัฒนาของแต่ละองค์การบริหารส่วนต าบลก็ให้กระท าได้ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วน

ต าบลที่จะด าเนินการจะต้องใช้หลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาล ก าหนดเป็นหลักสูตรหลักและเพ่ิมเติม

หลักสูตรตามความจ าเป็นที่องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสมการพัฒนาพนักงานเทศบาล

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลเลือกใช้วิธีการพัฒนาอื่นๆ ได้และอาจกระท าได้โดย

ส านักงานคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ส านักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จังหวัด) ร่วมกับ

องค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัด หรือองค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัดร่วมกับส่วนราชการอ่ืน หรือภาคเอกชนก็ได้

และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงาน

บุคคลของเทศบาลต าบลลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ ก าหนดให้เทศบาลจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล เพ่ิมพูน

ความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดีคุณธรรม และจริยธรรมอันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้น ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ในการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลต้องก าหนดตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงาน

เทศบาลที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ก าหนด  โดยให้ก าหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล มี

ระยะเวลา ๓ ปี ตามกรอบของแผนอัตราก าลังของพนักงานเทศบาล นั้น 

  เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าวข้างต้น เทศบาลต าบลท่าม่วง  อ าเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  

จึงได้จัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓) ขึ้น เพ่ือให้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของ

เทศบาลต าบลท่าม่วง เป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  

ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรเทศบาลต าบลท่าม่วงในการปฏิบัติงานราชการและบริการ

ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 



 

๒. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 

 วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาตามแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล มีดังนี้ 
๑) เพ่ือให้บุคลากรทุกต าแหน่งตามเทศบาลต าบลท่าม่วง มีความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
๒) เพ่ือให้บุคลากรทุกต าแหน่งของเทศบาลต าบลท่าม่วง ได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ 

ที่รับผิดชอบ 
๓) เพ่ือให้บุคลากรทุกต าแหน่งของเทศบาลต าบลท่าม่วง มีความรู้และเกิดทักษะเฉพาะของงาน 

ในแต่ละต าแหน่ง 
๔) เพ่ือให้บุคลากรทุกต าแหน่งของเทศบาลต าบลท่าม่วง มีความรู้และเกิดทักษะในด้านการ 

บริหาร 
๕) เพ่ือให้บุคลากรทุกต าแหน่งของเทศบาลต าบลท่าม่วง มีความคุณธรรมและจริยธรรมในการ 

ปฏิบัติงาน 
 
๓. ขอบเขตและแนวทางในการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร 
 คณะกรรมการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖) ของเทศบาลต าบลท่าม่วง 
เห็นสมควรให้จัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล  (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖) โดยให้มีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในมิติ
ด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  

๑) การก าหนดหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนา ระยะเวลาและงบประมาณในการ 
พัฒนาพนักงานเทศบาลให้มีความสอดคล้องกับต าแหน่ง และระดับต าแหน่งในแต่ละสายงาน ที่ด ารงต าแหน่งตามกรอบ
อัตราแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 

๒) ให้บุคลากรของเทศบาลต าบลท่าม่วง ต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถในหลักสูตร 
ใดหลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตรอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง หรือตามท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเห็นสมควร ดังนี้ 

(๑) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
(๒) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
(๓) หลักสูตรความรู้ และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
(๔) หลักสูตรด้านการบริหารงาน 
(๕) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

๓) วิธีการพัฒนาบุคลากร ให้เทศบาลต าบลท่าม่วง เป็นหน่วยด าเนินการเอง หรือด าเนินการ 
ร่วมกับ ก.ท.จังหวัดร้อยเอ็ด  หรือหน่วยงานอื่นโดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวธิีก็ได้ตามความจ าเป็นและ
ความเหมาะสม ดังนี้ 

(๑) การปฐมนิเทศ 
(๒) การฝึกอบรม 
(๓) การศึกษาหรือดูงาน 

๒ 



 
 

(๔) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา 
(๕) การสอนงาน หรือให้ค าปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม 

๔) งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา เทศบาลต าบลท่าม่วง ต้องจัดสรรงบประมาณส าหรับ 
การพัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจนแน่นอนโดยค านึงถึงความประหยัดคุ้มค่าเพ่ือให้การพัฒนา
บุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
 
๔.ขั้นตอนตอนการด าเนินงาน 

๔.๑ การเตรียมการและการว่างแผน 
 ๑) แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล  

(พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖) 
 ๒)พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็นในการพัฒนาโดยการศึกษาวิเคราะห์ดูว่าผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ 

ละคนสมควรต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง จึงจะปฏิบัติงานได้ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้ตาม
มาตรฐานที่ก าหนดได้ 

 ๓)ก าหนดประเภทของความจ าเป็น ได้แก่ ความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้ และทักษะ 
เฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านคุณธรรมจริยธรรม 

๔.๒ การด าเนินการพัฒนา 
 ๑) การเลือกวิธีพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสม เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ข้อมูลที่เป็น 

ประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา  จากการหาความจ าเป็นการพัฒนาแล้ว ผู้บังคับบัญชาควรน าข้อมูล
เหล่านั้นมาพิจารณาก าหนดเป้าหมาย และเรื่องที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาได้แก่ การคัดเลือกกลุ่ม
บุคคลที่สมควรจะได้รับพัฒนา และเลือกประเด็นที่จะให้มีการพัฒนาโดยสามารถเลือกแนวทางหรือวิธีการพัฒนาได้
หลายรูปแบบตามความเหมาะสม เช่น การให้ความรู้ การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ การฝึกอบรม การดูงานการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนา เป็นต้น 

 ๒) วิธีพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา  โดยเลือกแนว 
ทางการพัฒนาได้หลายอย่าง โดยอาจจัดท าเป็นโครงการเพ่ือด าเนินการเอง หรือเข้าร่วมสมทบกับหน่วยราชการอ่ืนหรือ
ว่าจ้างองค์กรเอกชนที่มีความรู้ความช านาญเฉพาะด้านเป็นผู้ด าเนินการ 

 รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงานการพัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล  
(พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖) ดังนี้ 

 
 
 
 
 

๓ 



 
 
 

๑.๑ แต่งตั้งคณะท างาน 

๑.๒ พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็น 

๑.๓ ก าหนดประเภทของความจ าเป็น 

 

 
 
 

                      การด าเนินการ โดยอาจด าเนินการเอง หรือร่วมกบัหน่วยราชการอ่ืน หรือวา่จา้งเอกชน
ด าเนินการและเลือกรูปแบบวธีิการท่ีเหมาะสมเช่น 

- การปฐมนิเทศ   - การสอนงาน การใหค้  าปรึกษา 

- การสบัเปล่ียนหนา้ท่ีรับผิดชอบ - การฝึกอบรม 

- การดูงาน   - การฝึกอบรม 

- การปฐมนิเทศ   - การประชุมเชิงปฏิบติัการ/สมัมนา 

 

 
 
 

จดัใหมี้ระบบตรวจสอบติดตามและประเมินผล เพื่อใหท้ราบถึงความส าเร็จ 
ความรู้ความสามารถ และผลการปฏิบติังาน 

 

แผนภาพแสดงข้ันตอนการด าเนินงานการพัฒนาพนักงานเทศบาล 
(พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖) 

เทศบาลต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

 
 
                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ิมต้น 

๑.การเตรียมการและวางแผน 

๒. การด าเนินการ/วธีิด าเนินการ 

๓.การตดิตามและประเมนิผล 

ส้ินสุด 

๔ 



 
 
๕. การติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานเทศบาลเทศบาลต าบลท่าม่วง คณะกรรมการจัดท าแผนการ
พัฒนาพนักงานเทศบาล (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖) ของเทศบาลต าบลท่าม่วงได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบล ข้อ ๒๖๙ ลงวันที่ 
๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ ในการติดตามและประเมินผลการพัฒนา ดังนี้ 

๑) ผู้บังคับบัญชาหมั่นติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิดและให้มีการประเมินผลการพัฒนาเมื่อผ่านการ
ประเมินผลแล้ว ถือว่าผู้นั้นได้รับการพัฒนาแล้ว 

๒) ติดตามและประเมินผลโดยคณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕ 



 

บทที่ ๒ 
แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล 

 
  การก าหนดแนวทางในการพัฒนาพนักงานเทศบาลของเทศบาลต าบลท่าม่วง (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖)ได้
พิจารณาและให้ความส าคัญบุคลากรทั้ง ๓ ส่วนและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลท่าม่วง เพ่ือให้ได้รับการพัฒนา
ประสิทธิภาพทั้งทางด้านการปฏิบัติงาน, หน้าที่ความรับผิดชอบ, ความรู้ และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง, 
การบริหาร และคุณธรรมและจริยธรรม  ดังนี้ 
 
 คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลท่าม่วง 
ล าดับ ช่ือตัว-สกุล ต าแหน่ง ระดับ

ต าแหน่ง 
วุฒิ

การศึกษา 
วาระการด ารงต าแหน่ง หมาย

เหต ุ
๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
 

๕. 

นายเจรญิ  สุทธิประภา 
นายอุทัย  สุทธิประภา 
นายประพันธ์  ทิพวร ี
นายบัณฑติ  ประเสริฐสังข ์
 
นายเสน่ห์  สุทธิประภา 
 

นายก เทศมนตรีฯ 
รองนายกเทศมนตรีฯ 
รองนายกเทศมนตรีฯ 
เลขานุการนายก  
เทศมนตรตี าบลท่าม่วง 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ 

๙ 
๘ 
๘ 
๖ 

 
๖ 

ปริญญาตร ี
ปริญญาตร ี

ม.๖ 
ป.๖ 

 
ป.๖ 

๔ม.ค.๒๕๕๗-๔ ม.ค.๒๕๖๑ 
๕ ก.พ.๒๕๕๙-๔ม.ค.๒๕๖๑ 
๔ม.ค.๒๕๕๗-๔ ม.ค.๒๕๖๑ 
๔ม.ค.๒๕๕๗-๔ ม.ค.๒๕๖๑ 

 
๔ก.พ.๒๕๖๐-๔ม.ค.๒๕๖๑ 
 

ไม่มี
ก าหนด 

สภาเทศบาลต าบลท่าม่วง 
ล าดับ ช่ือตัว-สกุล อาชีพ ระดับ

ต าแหน่ง 
วุฒิ

การศึกษา 
วาระการด ารงต าแหน่ง หมาย

เหต ุ
๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 

๑๐. 
๑๑. 
๑๒. 
๑๓. 

 

นายส าลี  ประเสริฐสังข์ 
นายบุญเพ็ง  สุทธิประภา 
นายสุรเดช  แก้วสิทธ์ิ 
นายประเทือง  สุทธิประภา 
นายเสน่ห์  สิงห์ท้วม 
นายคมสัน  แก้วสะอาด 
นายจ านงค์  สุภะษร 
นางจันทรา  ประเสริฐสังข์ 
นายศิริพงษ์   สุทธิประภา 
นายพรชัย  บุญเข็ม 
นายค าภา  รักสมบตั ิ
นายวิชิตชัย  สุทธิประภา 
นายพิพิช    ประเสริฐสังข์ 

ประธานสภา เทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาล 
สมาชิกสภา เขต๑ 
สมาชิกสภา เขต๑ 
สมาชิกสภา เขต๑ 
สมาชิกสภา เขต๑ 
สมาชิกสภา เขต๑ 
สมาชิกสภา เขต๑ 
สมาชิกสภา เขต๒ 
สมาชิกสภา เขต๒ 
สมาชิกสภา เขต๒ 
สมาชิกสภา เขต๒ 
 

๙ 
๘ 
๖ 
๖ 
๗ 
๗ 
๗ 
๗ 
๗ 
๗ 
๗ 
๗ 
๗ 
 

ม.๖ 
ม.๖ 

ปริญญาตร ี
ปวช. 
ป.๔ 
ปวช. 
ปวช. 
ม.๖ 
ม.๓ 
ปวส. 
ป.๔ 
ป.๖ 

ปริญญาตร ี
 

๔ม.ค.๒๕๕๗-๔ ม.ค.๒๕๖๑ 
๔ม.ค.๒๕๕๗-๔ ม.ค.๒๕๖๑ 
๔ม.ค.๒๕๕๗-๔ ม.ค.๒๕๖๑ 
๔ม.ค.๒๕๕๗-๔ ม.ค.๒๕๖๑ 
๔ม.ค.๒๕๕๗-๔ ม.ค.๒๕๖๑ 
๔ม.ค.๒๕๕๗-๔ ม.ค.๒๕๖๑ 
๔ม.ค.๒๕๕๗-๔ ม.ค.๒๕๖๑ 
๔ม.ค.๒๕๕๗-๔ ม.ค.๒๕๖๑ 
๔ม.ค.๒๕๕๗-๔ ม.ค.๒๕๖๑ 

ลาออก 
๔ม.ค.๒๕๕๗-๔ ม.ค.๒๕๖๑ 
๔ม.ค.๒๕๕๗-๔ ม.ค.๒๕๖๑ 
๔ม.ค.๒๕๕๗-๔ ม.ค.๒๕๖๑ 
๔ม.ค.๒๕๕๗-๔ ม.ค.๒๕๖๑ 

 

ไม่มี
ก าหนด 

 



 
ส านักงานปลัดเทศบาลต าบลท่าม่วง 

 
ล าดับ

ที ่
ช่ือ ต าแหน่งปัจจุบัน วุฒิการศึกษา ระดับ หมายเหต ุ

๑. ว่าท่ี ร.ต.วิฑูร   บุญละคร ปลัดเทศบาลต าบลท่าม่วง ปริญญาตร ี กลาง  
๒. นางสาวประภาวดี  ปิตะฝ่าย รองปลัดเทศบาลต าบลท่าม่วง ปริญญาโท ต้น  
๓. นายวีระศักดิ์  นามสง่า หัวหน้าส านักปลัด ปริญญาตร ี ต้น  
๔. นายสมบตัิ   พิมพิลา หัวหน้าฝ่ายอ านวย) ปริญญาตร ี ต้น  
๕. นายสุรเดช  แก้วสิทธ์ิ หัวหน้าฝ่ายปกครอง ปริญญาตร ี ต้น  
๖. นางพรพิลาส   สืบชมพ ู นักจัดการงานท่ัวไป ปริญญาตร ี ช านาญการ  
๗. นางนารี    ปัญจรักษ ์ นักทรัพยากรบุคคล ปริญญาตร ี ช านาญการ  
๘. นางสุนารี  แสนพยุห ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปริญญาตร ี ช านาญการ  
๙. นายไชยวัฒน์  สมดา นักวิชาการเกษตร ปริญญาตร ี ช านาญการ  

๑๐. นางส าเลิง  สุทธิประภา นักพัฒนาชุมชน ปริญญาตร ี ปฏิบัติการ  
๑๑. นางอัญชลี  สังข์ชัย เจ้าพนักงานธุรการ ปวช. ปฏิบัติงาน  
๑๒. สิบเอกชรินทร์  เพชรแท ้ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัย 
ปวช. ปฏิบัติงาน  

๑๓ นางสุภาลักษณ์  สิทธิศักดิ ์ ครูผูดู้แลเด็ก ปริญญาตร ี คศ.๒  
๑๔ นางเรียมจติ  ทิพอาจ ครูผูดู้แลเด็ก ปริญญาตร ี คศ.๑  
๑๕. นางสาวประภัสสร  พลพงษ ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ปริญญาตร ี -  
๑๖. นางสาวศิริกัญญา  ประเสริฐสังข ์ ผช.เจ้าหน้าท่ีประชาสมัพันธ์ ปริญญาตร ี -  
๑๗. นางสาวศศิธร  ชุมนุม ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร ปริญญาตร ี -  
๑๘. นายนัฐพล  ศรีแดน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ปริญญาตร ี -  
๑๙. นายพลากร  สุทธิประภา ผช.เจ้าหน้าท่ีป้องกันฯ ปวช. -  
๒๐. นายจ าปา    สุทธิประภา พนักงานขับรถยนต ์ ม.๖ -  
๒๑. นางกาญจนา   กล้าทน คนครัว ม.๖ -  
๒๒. นายพงศักดิ์  ไชยมาตย ์ นักการ ปวช. -  
๒๓. นายวินัย  ประเสริฐสังข์ พนักงานขับรถขยะ ปวช. -  
๒๔. นางนพวรรณ    กุสุมาลย ์ ผู้ดูแลเด็ก ปริญญาตร ี -  
๒๕. นางสาวสกุลไทย  ละคร ผู้ดูแลเด็ก ม.๖ -  
๒๖. นางสาวสุพัตรา  ประเสริฐสังข ์ ผู้ดูแลเด็ก ปริญญาตร ี -  
๒๗. นางพัชรี   ประเสริฐสังข์ ผู้ดูแลเด็ก ปริญญาตร ี -  
๒๘ นายสนอน้อย   ประเสร็ฐสังข ์ คนงานท่ัวไป ม.๖ -  
๒๙ นางสาวยุพาพร  ธงทอง คนงานท่ัวไป ปริญญาตร ี -  

 
 

๗ 



 
 

กองคลัง เทศบาลต าบลท่าม่วง 
 

ล าดับ
ที ่

ช่ือ ต าแหน่งปัจจุบัน วุฒิ
การศึกษา 

ระดับ หมายเหต ุ

๓๐. นางกุลนันท์   กั้วพิสมัย นักบริหารงานคลัง(ผอ.กองคลัง) ปริญญาโท ต้น  
๓๑. (ว่าง) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง - -  
๓๒. นางสุกัลยา    บุตรพรม นักวิชาการเงินและบญัชี ปริญญาตร ี ช านาญการ  
๓๓. นางภัทรวดี  ทวินันท ์ นักวิชาการคลัง ปริญญาตร ี ปฏิบัติการ  
๓๔. นางรัตนาภรณ์   สุทธิประภา นักวิชาการจัดเก็บรายได ้ ปริญญาตร ี ช านาญการ  
๓๕. นางสาวนิลเนตร  บุญประเสริฐ ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบญัชี ปริญญาตร ี -  
๓๖. (ว่าง) ผช.เจ้าพนักงานพัสด ุ - -  
๓๗. นางสาวเจนตริา  ฝั้นตะ๊ ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปริญญาตร ี -  
๓๘. นางสาววิภานี  เหล็กสูงเนิน คนงานท่ัวไป ปริญญาตร ี -  
๓๙. นางสาวพรรณทิวา  ประเสริฐสังข ์ คนงานท่ัวไป ปริญญาตร ี -  

 
กองช่าง เทศบาลต าบลท่าม่วง 

 
ล าดับ

ที ่
ช่ือ ต าแหน่งปัจจุบัน วุฒิ

การศึกษา 
ระดับ หมายเหต ุ

๔๐ นายพันธ์ศักดิ์   สิงห์ชัย นักบริหารงานช่าง(ผอ.กองช่าง) ปริญญาตร ี กลาง  
๔๑. นายจักราวุธ  แสงสรุินทร ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานช่าง ปริญญาตร ี ต้น  
๔๒. นางสาวดวงมณี  ศริิโท เจ้าพนักงานธุรการ ปวส. ช านาญงาน  
๔๓. นายวิเชียร  สุทธิประภา นายช่างไฟฟ้า ปวส ช านาญงาน  
๔๔. นายเฉลมิวุธ   มาตยา ผู้ช่วยนายช่างโยธา ปวส. -  
๔๕. นายเกียรติ  ตุลากัน ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ปวส. -  
๔๖. นายชิดชัย  สุทธิประภา พนักงานผลิตน้ าประปา ปวช. -  
๔๗. นายพัลลภ   ตรีโอษฐ์ พนักงานผลิตน้ าประปา ม.๖ -  
๔๘. นายสมพงษ์    กันเกรา คนงานเครื่องสูบน้ า ป.๖ -  
๔๙. นายศิวนัท  โพธิชัย พนักงานจดมาตรวดัน้ า ปริญญาตร ี -  
๕๐ นายวินัย   ประเสริฐสังข์ พนักงานขับรถยกระเช้าไฟฟ้า ปวส. -  

๘ 



๗. หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนา งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา และการติดตามและประเมินผล 
(๑) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
(๒) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
(๓) หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
(๔) หลักสูตรด้านการบริหาร 
(๕) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 

ความรู้พื้นฐาน
เป้าหมายในการ
ปฏิบัติราชการ 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์/เนื้อหา 
เป้าหมาย 

วิธีการ
พัฒนา 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

การติดตามและ
ประเมินผล ระดับ จ านวน 

๑.การปฐมนิเทศ 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๑โครงการ
ปฐมนิเทศ
พนักงานใหม่ 
 
 
 
 
 

เพื่อเสรมิสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
เทศบาล และบทบาท
หน้าท่ี ท่ีได้รับ
มอบหมาย 

บริหาร 
อ านวยการ 
วิชาการ 
ปฏิบัต ิ
 
 

เท่ากับ
พนักงาน
เทศบาล/
ลูกจ้างประจ า
และพนักงาน
จ้างท่ีบรรจุ
แต่งตั้งใหม ่

ปฐมนิเทศ ๑๐,๐๐๐.- ช่วงที่บรรจุ
แต่งตั้ง
ระหว่าง
ปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๔-
๒๕๖๖ 

พนักงานท่ีบรรจุใหม่มี
ความรู้ ความเข้าใจและ
ปฏิบัติงานได้ดีตามที่
ได้รับมอบหมาย 

ก.ท.จังหวัด/
หรือ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

ทดสอบตามแบบท่ี
ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

 
 
 
 
 
 

๙ 



 
 

ความรู้พื้นฐาน
เป้าหมายในการ
ปฏิบัติราชการ 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์/เนื้อหา 
เป้าหมาย วิธีการ

พัฒนา 
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

การติดตามและ
ประเมินผล ประเภท จ านวน 

๒.การฝึกอบรม ๒.๒โครงการ
พัฒนาคุณธรรม
และจริยธรรม 

เพื่อพัฒนาและ
เสรมิสร้างคุณธรรม
และจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานของคณะ
ผู้บริหาร สภาฯและ
บุคลากร 

บริหาร
อ านวยการ 
วิชาการ 
ปฏิบัติการ
และต าแหน่ง
ตามหนังสือ
สั่งการ  

เท่ากับ
จ านวนของ
บุคลากรที่
เข้ารับการ
อบรม/
ประชุม/
สัมมนา 

ฝึกอบรม ๔๐,๐๐๐.- ปีงบประมาณ 
๒๕๖๔-
๒๕๖๖ 

บุคลากรมีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานเพื่อบริการ
ประชาชนและด าเนิน
ชีวิตได้อย่างปกตสิุข 

หน่วยงาน
ภายนอก 
ส านักงาน
ปลัด 
เทศบาล. 

ทดสอบตามแบบท่ี
ก าหนดและรายงาน
ผลต่อผู้บังคับบัญชา 

๒.๒ โครงการ
ฝึกอบรมผู้บริหาร
ตามแผนการ
ด าเนินการ
ฝึกอบรมบุคลากร
ท้องถิ่น 

เพื่อพัฒนาความรู้และ
วิสัยทัศน์ในการท างาน
ของผู้บริหาร 

บริหาร
อ านวยการ 
วิชาการ 
ปฏิบัติการ
และต าแหน่ง
ตามหนังสือ
สั่งการ  

เท่ากับ
จ านวน
บุคลากรที่
เข้าการ
อบรม/
ประชุม/
สัมมนา 

ฝึกอบรม เป็นไปตาม
รายจ่ายของ
แต่ละ
หลักสตูร 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๔-
๒๕๖๖ 

มีความรู้และวสิัยทัศน์ใน
การท างานเพิ่มมากขึ้น 

สถาบัน
พัฒนา
บุคลากร
ท้องถิ่น
หน่วยงาน
ภายนอก 

ทดสอบตามแบบท่ี
ก าหนดและรายงาน
ผลต่อผู้บังคับบัญชา 

๒.๓ โครงการ
ฝึกอบรมผู้
ปฏิบัติการตาม
แผนการ
ด าเนินการ
ฝึกอบรมบุคลากร
ท้องถิ่น 

เพื่อพัฒนาความรู้ใน
การปฏิบัติงานใน
หน้าท่ี 

บริหาร
อ านวยการ 
วิชาการ 
ปฏิบัติการ
และต าแหน่ง
ตามหนังสือ
สั่งการ  

เท่ากับ
จ านวน
บุคลากรที่
เข้าการ
อบรม/
ประชุม/
สัมมนา 

ฝึกอบรม เป็นไปตาม
รายจ่ายของ
แต่ละ
หลักสตูร 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๔-
๒๕๖๓ 

มีความรู้และวสิัยทัศน์ใน
การท างานเพิ่มมากขึ้น 

สถาบัน
พัฒนา
บุคลากร
ท้องถิ่น
หน่วยงาน
ภายนอก 

ทดสอบตามแบบท่ี
ก าหนดและรายงาน
ผลต่อผู้บังคับบัญชา 

๑๐ 



 
ความรู้พื้นฐาน

เป้าหมายในการ
ปฏิบัติราชการ 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์/เนื้อหา 
เป้าหมาย วิธีการ

พัฒนา 
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

การติดตามและ
ประเมินผล ประเภท จ านวน 

 ๒.๔โครงการ
เสรมิสร้างความรู้
และพัฒนา
กระบวนทัศน์เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ให้แก่บุคลากร 

เพื่อพัฒนาทักษะ
ความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

บริหาร
อ านวยการ 
วิชาการ 
ปฏิบัติการ
และต าแหน่ง
ตามหนังสือ
สั่งการ  

เท่ากับ
จ านวนของ
บุคลากรที่
เข้ารับการ
อบรม/
ประชุม/
สัมมนา 

ฝึกอบรม ๒๒๐,๐๐๐.- ปีงบประมาณ 
๒๕๖๑-
๒๕๖๓ 

บุคลากรมีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานเพื่อบริการ
ประชาชนและด าเนิน
ชีวิตได้อย่างปกตสิุข 

หน่วยงาน
ภายนอก 
ส านักงาน
ปลัด 
เทศบาล 

ทดสอบตามแบบท่ี
ก าหนดและรายงาน
ผลต่อผู้บังคับบัญชา 

๓. การศึกษาหรือดู
งาน 

๓.๑ โครงการ
ศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพ 

- เพื่อน าความรู้ที่ไดม้า
ประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

บริหาร
อ านวยการ 
วิชาการ 
ปฏิบัติการ
และต าแหน่ง
ตามหนังสือ
สั่งการ  

เท่ากับ
จ านวนของ
บุคลากรที่
เข้ารับการ
อบรม/
ประชุม/
สัมมนา 

การศึกษา
หรือดูงาน 

๔๐๐,๐๐๐.- ปีงบประมาณ 
๒๕๖๔-
๒๕๖๖ 

ผู้เข้าร่วมโครงการน า
ความรู้ที่ได้รับมา
ประยุกต์ใช้ในการ
ท างานในองค์กรได้อย่าง
ด ี

ส านักงาน
ปลัด 
เทศบาล 

ทดสอบตามแบบท่ี
ก าหนดและรายงาน
ผลต่อผู้บังคับบัญชา 

๔. การประชุมเชิง
ปฎิบัติการ 

๔.๑ โครงการ
สัมมนาผู้บรหิาร/
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

-เพื่อพัฒนาความรู้
และวิสยัทัศน์ในการ
ท างานของผู้บริหาร 

บริหาร
อ านวยการ 
วิชาการ 
ปฏิบัติการ
และต าแหน่ง
ตามหนังสือ
สั่งการ  

เท่ากับ
จ านวนของ
บุคลากรที่
เข้ารับการ
อบรม/
ประชุม/
สัมมนา 

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
หรือการ
สัมมนา 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ
แต่ละ
หลักสตูร 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๔-
๒๕๖๖ 

มีความรู้และวสิัยทัศน์ใน
การท างานเพิ่มมากขึ้น 

ทุกส่วน
ราชการและ
หน่ายงาน
ภายนอกท่ี
ด าเนินการ 

ทดสอบตามแบบท่ี
ก าหนดและรายงาน
ผลต่อผู้บังคับบัญชา 

 

๑๑ 



 
 

ความรู้พื้นฐาน
เป้าหมายในการ
ปฏิบัติราชการ 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์/เนื้อหา 
เป้าหมาย วิธีการ

พัฒนา 
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

การติดตามและ
ประเมินผล ประเภท จ านวน 

๔. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการหรือการ
สัมมนา 

๔.๒ โครงการ
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/
สัมมนาเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
สมาชิกสภาฯ 

-เพื่อพัฒนาความรู้ของ
สมาชิกสภา 

บริหาร
อ านวยการ 
วิชาการ 
ปฏิบัติการ
และต าแหน่ง
ตามหนังสือ
สั่งการ  

เท่ากับ
จ านวนของ
บุคลากรที่
เข้ารับการ
อบรม/
ประชุม/
สัมมนา 

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
หรือการ
สัมมนา 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ
แต่ละ
หลักสตูร 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๔-
๒๕๖๖ 

มีความรูเ้พิ่มมากข้ึน ทุกส่วน
ราชการและ
หน่วยงาน
ภายนอกท่ี
ด าเนินการ 

ทดสอบตามแบบท่ี
ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

๔.๓ โครงการ
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/
สัมมนาเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
บุคลากรใน
ส านักงานปลัด 

-เพื่อเพ่ิมพูนความรู้
ทักษะประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงาน 

บริหาร
อ านวยการ 
วิชาการ 
ปฏิบัติการ
และต าแหน่ง
ตามหนังสือ
สั่งการ  

เท่ากับ
จ านวนของ
บุคลากรที่
เข้ารับการ
อบรม/
ประชุม/
สัมมนา 

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
หรือการ
สัมมนา 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ
แต่ละ
หลักสตูร 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๔-
๒๕๖๖ 

มีความรู้และปฏิบัติงาน
ในหน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

ทุกส่วน
ราชการและ
หน่วยงาน
ภายนอกท่ี
ด าเนินการ 

ทดสอบตามแบบท่ี
ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

๔.๔ โครงการ
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/
สัมมนาเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
บุคลากรในส่วน
การคลัง 

-เพื่อเพ่ิมพูนความรู้
ทักษะประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงาน 

บริหาร
อ านวยการ 
วิชาการ 
ปฏิบัติการ
และต าแหน่ง
ตามหนังสือ
สั่งการ  

เท่ากับ
จ านวนของ
บุคลากรที่
เข้ารับการ
อบรม/
ประชุม/
สัมมนา 

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
หรือการ
สัมมนา 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ
แต่ละ
หลักสตูร 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๔-
๒๕๖๖ 

มีความรู้และปฏิบัติงาน
ในหน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

ทุกส่วน
ราชการและ
หน่วยงาน
ภายนอกท่ี
ด าเนินการ 

ทดสอบตามแบบท่ี
ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

๑๒ 



 
ความรู้พื้นฐาน

เป้าหมายในการ
ปฏิบัติราชการ 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์/เนื้อหา 
เป้าหมาย วิธีการ

พัฒนา 
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

การติดตามและ
ประเมินผล ประเภท จ านวน 

 ๔.๕ โครงการ
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/
สัมมนาเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
บุคลากรในส่วน
โยธา 

-เพื่อเพ่ิมพูนความรู้
ทักษะประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงาน 

บริหาร
อ านวยการ 
วิชาการ 
ปฏิบัติการ
และต าแหน่ง
ตามหนังสือ
สั่งการ  

เท่ากับ
จ านวนของ
บุคลากรที่
เข้ารับการ
อบรม/
ประชุม/
สัมมนา 

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
หรือการ
สัมมนา 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ
แต่ละ
หลักสตูร 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๔-
๒๕๖๖ 

มีความรู้และปฏิบัติงาน
ในหน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

ทุกส่วน
ราชการและ
หน่วยงาน
ภายนอกท่ี
ด าเนินการ 

ทดสอบตามแบบท่ี
ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

๔.๖ โครงการ
ประชุม
ประจ าเดือน
บุคลากรใน
หน่วยงาน 

ซักซ้อมการปฏิบัติงาน
ในรอบเดือนที่ผ่านมา
เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัตหิน้าท่ีที่
ถูกต้อง 

บริหาร
อ านวยการ 
วิชาการ 
ปฏิบัติการ
และต าแหน่ง
ตามหนังสือ
สั่งการ  

เท่ากับ
จ านวนของ
บุคลากรที่
เข้ารับการ
ประชุม
ประจ าเดือน 

ประชุมเชิง
ปฏิบัติหรือ
การ
สัมมนา 

- ปีงบประมาณ 
๒๕๖๔-
๒๕๖๖ 

มีความรู้และปฏิบัติงาน
ในหน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

ทดสอบตามแบบท่ี
ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

๕. การสอนการให้
ค าปรึกษาหรือ
วิธีการอื่น 

๕.๑ โครงการ
สนับสนุน
ทุนการศึกษาให้
ศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรีและ
ปริญญาโท 

เพื่อยกระดับ ความรู้ 
ของบุคลากรให้สูงขึ้น 

บริหาร
อ านวยการ 
วิชาการ 
ปฏิบัติการ
และต าแหน่ง
ตามหนังสือ
สั่งการ  

ตามจ านวน
บุคลากรที่
ผ่านการ
ประเมินและ
ได้รับการ
คัดเลือก 

สอนงาน
การให้
ค าปรึกษา
หรือวิธีการ
อืน่ 

-ป.โท 
๖๐,๐๐๐ 
บาท/คน/ป ี
 -ตรี
๓๐,๐๐๐-
๔๐,๐๐๐ 
บาท/คน/ป ี

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๔-
๒๕๖๖ 

สามารถน าความรู้ไปใช้
ในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทุกส่วน
ราชการและ
หน่วยงาน
ภายนอกท่ี
ด าเนินการ 

ทดสอบตามแบบท่ี
ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

 

๑๓ 



 
ความรู้พื้นฐาน

เป้าหมายในการ
ปฏิบัติราชการ 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์/เนื้อหา 
เป้าหมาย วิธีการ

พัฒนา 
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

การติดตามและ
ประเมินผล ประเภท จ านวน 

 ๕.๒ โครงการอื่นท่ี
สามารถก าหนด
ภายหลังตามความ
จ าเป็นและ
สถานการณ ์

เพื่อยกระดับ ความรู้ 
ของบุคลากรให้สูงขึ้น 

ประเภท 
บริหาร,
อ านวยการ,
วิชาการ
,ปฏิบัติการ 
และระดับ
การเทียบ
ต าแหน่งตาม
หนังสือสั่ง
การ 

เท่ากับ
จ านวน
บุคลากรที่
เข้ารับการ
อบรม/
ประชุม/
สัมมนา 

เป็นไปตาม
วัตถุประสง
ค์ของ
โครงการ 

เป็นไปโดย
ความ
ประหยดั 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๔-
๒๕๖๖ 

สามารถน าความรู้ไปใช้
ในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทุกส่วน
ราชการและ
หน่วยงาน
ภายนอกท่ี
ด าเนินการ 

ทดสอบตามแบบท่ี
ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 


